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بيتا شايگاني
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اميربهداد سالمي

2

رامين خوچياني
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توليد ناخالص داخلي يکي از عمده ترين و کاربرديترين شاخصهاي اقتصادي است؛ لذا پيشبيني آن،
همواره توجه کليه دست اندرکاران اقتصادي و علوم مرتبط را به خود جلب کرده است .هرچند روشهاي تجزيه
و تحليل سري زماني و روشهاي غيرخطي همانند مدلهاي شبکه عصبي مدتهاست که براي پيشبيني اين گونه

o
e

متغيرها به کار ميروند ،ليکن کاربرد ابزار توانمند موجک در پردازش دادهها و بررسي اليههاي پنهان آن نشان
مي دهد که سري زماني توليد ناخالص داخلي از جمله متغيرهايي است که پس از تجزيه در برخي سطوح ،رفتاري
خطي و در برخي سطوح رفتاري غير خطي دارد؛ از اين رو پيشنهاد شد که ابتدا سري زماني مذکور به صورت
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دادههاي فصلي طي دوره 7631تا  ،7631با استفاده از تکنيک موجک به مولفه هاي مقياسي متفاوتي تجزيه شده و
سپس با کمک مدل  ARIMAسري تقريب (روند) و سيکلهاي با رفتار خطي ،و آنگاه با مدل شبکه عصبي
سيکلهاي با رفتار غيرخطي پيشبيني شوند .اين مقاله نشان ميدهد که نتيجه اعمال اين روش پيشنهادي در

c
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مقايسه با مدل شبکه عصبي خودتوضيح غيرخطي با لوپ بسته و مدل  ARIMAدقيقتر و کارآتر است.
واژههاي کليدي :پيشبيني توليد ناخالص داخلي ،تبديل موجک ،شبکه عصبي.

A

 - 7استاديار اقتصاد دانشگاه پيام نور pnu.shayegani@yahoo.com
 - 2دکتراي اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباييabsalami@gmail.com،
 - 6دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه پيام نور (مسئول مکاتبات) khochiany@gmail.com
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استفاده از مدلهاي تلفيقي خطي و غيرخطي ميتوان

 -1مقدمه
پيشبيني متغيرهاي عمده اقتصادي در دورههاي

به پيشبينيهاي دقيقتر و با خطاي کمتري رسيد.

مختلف ماهانه ،فصلي و ساالنه ،به منظور برنامهريزي

اين مطالعه به منظور معرفي الگوي مطلوب براي

و سياستگذاريهاي اقتصادي بسيار حايز اهميت

پيشبيني توليد ناخالص داخلي انجام شده است.

است  .در ميان اين متغيرها ،توليد ناخالص داخلي

دادههاي مورد استفاده به صورت فصلي و شامل

( )GDPاز مهمترين شاخصهاي اقتصادي است که

دوره اولين فصل 7631تا آخرين فصل 7631

کسب آگاهي از روند تحوالت فعلي و آتي آن

ميباشند .در اين جا ابتدا به چند نمونه از مدلهاي

ميتواند به سياستگذاران اقتصادي و تصميم

پيشبيني خطي و غيرخطي که در اقتصاد کاربرد

گيرندگان اقتصادي کمک کند تا راهکارهاي مناسب

دارند؛ اشاره کرده و سپس با تلفيق آنها و ارائه مدل

براي جلوگيري از بحرانها و بهبود وضعيت

ترکيبي جديد ،توليد ناخالص داخلي ،پيشبيني

اقتصادي را اتخاذ نمايند.

ميشود .در مرحله بعد کارايي هر کدام از مدلها

D
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معمولترين معيار براي ارزيابي کيفيت يک

ازطريق معيارهاي متعارف ارزيابي بررسي ميشوند.

پيشبيني اقتصاد کالن ،دقت آن در پيشبيني

از جمله اين مدلها ،مدلهاي شبکه عصبي

رشد GDPواقعي است .صرف نظر از اهميت آگاهي

مصنوعي ،مدل  ARIMAو مدل تلفيقي ،ARIMA

o
e

از قبل نسبت به روند و آهنگ تغييرات اين متغير
(سائول هيمانس )7610 ،گستردگي دامنه دربرگيرنده
داده هاي مربوط به کاالها و خدمات نهايي درون
مرزهاي جغرافيايي يک کشور از مهمترين
خصيصههاي ممتاز اين شاخص نسبت به ساير

موجک ،شبکه عصبي است.
در اين مقاله پس از مروري بر مطالعات تجربي و

v
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پيشينه پژوهش در رابطه با پيشبيني توليد ناخالص

داخلي ،ضمن معرفي مدلهاي شبکه عصبي و تبديل

موجک ،روش شناسي تحقيق بيان خواهد شد .در
ادامه به ارائه يافته ها در رابطه با پيشبيني توليد

شاخصهاي اقتصادي است.

c
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ديدگاه غالب ،در زمينه پيشبيني متغيرهاي

ناخالص داخلي با استفاده از سه مدل مختلف يعني

اقتصادي ،مدلهاي سري زماني ميباشد .روشهاي

خطي  ،ARIMAغيرخطي شبکه عصبي و مدل

تجزيه و تحليل سري زماني به طور سنتي بر دو

پيشنهادي که خود تلفيق مدل هاي ،ARIMA

مفهوم مانايي و خطي بودن بنيان نهاده شدهاند .اما

موجک ،شبکه عصبي است ،پرداخته ميشود .آنگاه

در مواردي که ويژگيهاي غيرخطي دادهها مشهود

در بخش نهايي با مقايسه نتايج پيشبينيها پيشنهاد

است ،عملکرد مدلهاي سنتي در پيشبيني عمدتاً

ات ارائه ميشوند.

A

ضعيف ميباشد .سري زماني توليد ناخالص داخلي
از جمله متغيرهايي است که عالوه بر رفتاري خطي

 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش

در اليههاي پنهان آن ،رفتار غيرخطي داشته که با

در اين بخش به مطالعات خارجي و داخلي که

تجزيه موجک و جداسازي سطوح مختلف سيکلي و

نتايج آن مستقيما به تحقيق حاضر ارتباط دارد،
پرداخته ميشود .نکته قابل توجه آن است که
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مطالعات انجام شده بيانگر برتري و مزيت يک مدل

آنجليني و همکاران )2077( ،2با ارزيابي

پيشبيني خطي يا غيرخطي نسبت به مدلهاي رقيب

مدلهاي پيشبيني سه ماهه توليد ناخالص داخلي در

ميباشد .لکن از آنجا که ديدگاه ناظر بر اين مقاله

منطقه يورو ،روشهاي سنتي معمول را با يک روش

آن است که سري زماني توليد ناخالص داخلي

جديد مقايسه کردهاند .در اين روش که آن را ارتباط

مجموعهاي از فعاليتهاي اقتصادي در مقياسهاي

با ضرايب 6عنوان کردهاند؛ توليد ناخالص داخلي سه

زماني متفاوت است که در هر مقياس زماني ميتواند

ماهه با دادههاي ماهانه از طريق رگرسيون بر ضرايب

رفتاري خطي يا غيرخطي داشته باشد؛ لذا مدل بهينه

استخراج شده از سري زماني ماهانه با حجم نمونه

نيز ميبايست تلفيقي از مدلهاي خطي (براي

باال و با وقفههاي انتشار متفاوت ارتباط داده ميشود.

رفتارهاي خطي سري زماني) و مدلهاي غيرخطي

اين مدل چارچوبي براي به کارگيري اطالعات ماهانه

(براي رفتارهاي غيرخطي سري زماني) باشد.

درپيشبيني داده هاي سهماهه فراهم ميکند .مدل

D
I

کستانزو و همکاران )2002( 7با استفاده از

مذکور همانند فيلتر کالمن ،2در محاسبه ضرايب

رويکرد غيرخطي به پيشبيني رشد توليد ناخالص

پيشبيني و محاسبه مشاهدات از دست رفته به علت

داخلي در ونزوئال پرداخته و از يک مدل شبکة عصبي

وقفههاي انتشار عمل ميکند .در اين تحقيق نشان

براي پيشبيني شاخص ماهيانه استفاده کردهاند.

داده شده که اين روش با توجه به معيارهاي ارزيابي

S
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ساختار شبکة عصبي به کار رفته در اين تحقيق از نوع
گروهي بوده که يک شبکه اصلي و هشت شبکة فرعي
دارد .براي به دست آوردن اين شاخص ماهيانه ،بانک
مرکزي ونزوئال ،تعدادي از شاخصهاي مرتبط که

نشان دهندة سطح فعاليتهاي اقتصادي هستند؛ از

مدل ،بسيار مناسبتر از معادالت اقتصاد سنجي
سنتي است.
5
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در مطالعه کک و تراسويرتا  )2077( ،عملکرد

پيشبيني يک نوع از مدلهاي شبکه عصبي با نام

"شبکه عصبي پيشخور با اليه پنهان واحد" ،ارزيابي

جمله مصرف انرژي ،شاخص سهام کاراکاس ،نرخ

شده است .مهمترين هدف تحقيق مذکور بيان

وام ،قيمت طال ،قيمت نفت خام سفيد و  ...را به

ويژگيها و انعطافپذيري مدل و نشان دادن يک

عنوان ورودي شبکه عصبي ،انتخاب کرده است.

ابزار مفيد براي پيشبيني متغيرهاي مختلف اقتصادي

نتيجه تحقيق نشان ميدهد که رشد توليد ناخالص

و از جمله  GDPاست .نتيجه جالب توجه مطالعه

داخلي يک الگوي سيکلي را دنبال ميکند به طوري

آنها اين است که مدلهاي غيرخطي همانند مدل

که اضافه کردن متغيرهاي ميانگين متحرک نقش

شبکه عصبي براي دادههايي که با مکانيسم خطي

تعيينکنندهاي در کاهش بردار خطاها خواهد داشت.

ايجاد شدهاند ،چندان مناسب نميباشد .بنابراين بهتر

همچنين مدل شبکه عصبي گروهي در پيشبيني

است ،ابتدا رفتار دادهها از نظر خطي يا غيرخطي

توليد ناخالص داخلي نسبت به شبکههاي عصبي

بررسي و سپس مدل مناسب آن انتخاب شود.

c
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A

فردي از کارايي باالتري برخوردار است که در ميزان

گو و همکاران )2072( ،3با استفاده از مدلهاي

بهرهوري شبکه آموزش داده شده و معيارهاي

سري زماني ،اقدام به پيشبيني  GDPچين طي

ارزيابي کارايي مدل مشهود است.

سالهاي 7113تا  2003کردهاند .اين پيشبيني با
استفاده از مدل هاي سري زماني خطي انجام
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ميشود .ابتدا دادهها از لحاظ مانايي بررسي و سپس

الگوهاي رشد درونزا باشند .در اين مقاله از دو الگو

با مدلهاي سري زماني پيشبيني شده است .در

استفاده شده است؛ الگوي نخست الگويي است که به

مرحله بعد نيز از طريق عليت گرنجر رابطه مصرف

وسيلة آن نقش عوامل اوليهاي چون سياستهاي

انرژي و  GDPبررسي شده است.

پولي ،مالي و درآمدهاي ارزي نفت بررسي ميشود.

جائو و همکاران )2076( ،1نيز با روش GLG3که

حال آن که در الگوي دوم ،نقش متغيرهاي درونزا،

يک روش يادگيري موثر است و ميتواند

نظير سرماية انساني ،تحقيق و توسعه و بهرهوري مورد

ساختارهاي علي زماني بين سريهاي زماني بدون

بررسي قرار ميگيرد .نتايج به دست آمده از اين

روند و قاعده را اخذ کرده و بر طبق آن نرخ رشد

تحقيق حاکي از آن است که مخارج دولت و

توليد ناخالص داخلي را با مجموعه دادههاي

درآمدهاي ارزي نفت ،به عنوان تنها عامل مؤثر و

بسامدي مختلط پيشبيني کند GDP ،چين را

توضيحدهندة رشد اقتصادي ايران مطرح هستند و

پيشبيني کردهاند .مزيت اين روش در آن است که

متغيرهاي مؤثر بر سرماية انساني مورد بحث در

داده هاي مفقود با فرکانس پايين سريزماني به طور

الگوهاي رشد درونزا چون آموزش ،تحقيق و توسعه

مستقيم تخمين زده نميشوند و محدود به فروض

و بهره وري تأثير چنداني بر رشد اقتصادي ايران

ايجاد دادههاي سري زماني نميگردند.

ندارند.
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و در مطالعات داخلي نيز ميتوان به مطالعه

قديمي و مشيري ( )1381اشاره کرد که ،کارايي يک
مدل شبکة عصبي با يک مدل خطي رگرسيون براي
پيشبيني نرخ رشد اقتصادي در ايران مقايسه شده

است .براي اين منظور ،ابتدا يک مدل رگرسيون رشد

در مطالعه ابريشمي و ديگران )7633( ،از شبکه
عصبي  ،GMDH1به عنوان ابزاري با قابليت باال در

v
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مسيريابي و تشخيص روندهاي غيرخطي پيچيده ،به

ويژه با تعداد مشاهدات محدود ،براي الگوسازي و

پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

براي دورة 1315- 1373برآورد و سپس با همان

در ايران استفاده شده است .در ابتدا الگويي بنيادي

مجموعة رگرسورها (متغيرهاي ورودي) يک مدل

شامل  7متغير ،همراه با وقفة اول رشد توليد ناخالص

شبکة عصبي طراحي و تخمين زده شده است .پس

داخلي طراحي و سپس با استفاده از فرايند قياسي و

از آن ،با استفاده از معيارهاي مرسوم ارزيابي مدلهاي

نيز کنار گذاشتن هر متغير از الگوي بنيادي ،در

رقيب ،کارايي دو مدل فوق در زمينة پيشبيني نرخ

مجموع  73مدل اجرا شده است .نتايج نشان ميدهد

رشد اقتصادي در ايران در دورة  7612-7630مقايسه

الگوهاي حاصل از کنارگذاشتن رشد صادرات کل،

شده است .نتايج نشان ميدهد که مدل شبکة عصبي

رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوي

براي پيشبيني نرخ رشد اقتصادي در ايران از کارايي

بنيادي ،به ترتيب بيشترين سهم را در کاهش خطاي

باالتري برخوردار است.

پيش بيني دارا هستند .برتري شبکة عصبي GMDH

در مقالة درگاهي و قديري ( ،)7632مطالعاتي

c
r

A

در دقت پيشبيني رشد اقتصادي نسبت به روش

مرکز توجه قرار ميگيرند که اوالً در آن مطالعات،

 ،ARIMAبر اساس معيارهاي خطا نيز مورد تأئيد

بيشتر متغيرهاي تأثيرگذار بر رشد حضور داشته

قرار گرفته است.

باشند و ثانياً ،اين مطالعات به نوعي دربرگيرندة
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معرفي شبکههاي عصبي ،تبديل موجک ،مدل

هاي عصبي مختلف مانند :شبکه هاي پيشخور،

خطي  ،ARIMAمدل شبکه عصبي و مدل

شبکههاي برگشتي ،شبکه خودسازمان ده کوهونن
و، ....شبکه عصبي

پيشنهادي
شبکهها ي عصبي

10

برگشتي72

مورد استفاده قرار

گرفته است .زيرا شبکههاي برگشتي بر خالف

شبکههاي عصبي يکي از پوياترين حوزههاي

شبکههاي پيش خور حداقل يک سيگنال برگشتي از

تحقيق در دوران معاصر است که افراد متعددي از

يک نرون به همان نرون يا نرونهاي همان اليه يا

رشتههاي گوناگون علمي را به خود جلب کرده است.

نرونهاي اليه قبل وجود دارد .ضمن آنکه اگر نروني

زيست شناسان ،شبکههاي عصبي بيولوژيکي 77را طي

داراي فيدبک باشد يعني خروجي نرون در حال

ساليان متمادي مطالعه کردهاند ،که مغز انسان،

حاضر نه تنها به ورودي در آن لحظه بلکه به مقدار

نمونهاي از اين شبکههاست( .البرزي)7630،

خروجي خود نرون در لحظه گذشته نيز بستگي

D
I

براي مدلسازي يک شبکه عصبي مصنوعي،

دارد .با قرار دادن مقادير گذشته به عنوان دادههاي

ميتوان از يک مدل رياضي که خصوصيات يک

ورودي شبکه امکان تشخيص الگوهاي رفتاري پنهان

سيستم بيولوژيکي را توصيف ميکند ،استفاده کرد.

سري زماني ايجاد شده و با حرکت در امتداد مقياس

S
f

o
e

مدل سازي شبکههاي عصبي به شکل مدلهاي
سازمان يافته اليهاي ،و با توجه به پردازش موازي

يک تصوير درمغز انسان ،انجام ميگيرد .به عبارت
ديگر مدلهاي  ANNرا همچنين ميتوان به مدلهاي
داده–ستانده خاصي تعبير نمود که داراي ويژگيهايي

مانند انجام عمليات با حجم بسيار زياد به صورت

زماني دادههاي پيشبيني شده را مي توان توليد کرد.
به اين ترتيب شبکههاي برگشتي بهتر ميتوانند رفتار
مربوط به ويژگيهاي زماني و پويايي سيستمها را

v
i
h

نشان دهند( .فتي پور جليليان و نجبا)7633:73،
در اين نوع شبکه ها بعد از مرحله يادگيري

شبکه نيز پارامترها تغيير کرده و تصحيح مي شوند.

c
r

موازي و پردازش غيرخطي دادهها ميباشند .اين

(به طور مثال در پيشبيني ها بعد از گذر زمان

ويژگيها ،به همراه ويژگي پردازش اطالعات در

مقايسه انجام شده و پارامترهاي آزاد شبکه تنظيم

مراحل گوناگون به مدلهاي  ANNاجازه دادهاند تا

ميشوند ).در اين شبکه همه نرونها شبيه به يکديگر

در انجام کارهاي خاصي مانند پيشبيني و تشخيص

عمل کرده و هيچ کدام از نرونها به عنوان ورودي

الگو بسيار موفق باشند.

يا خروجي از هم متمايز نميشوند.

A

کاربرد اين مدلها در علم اقتصاد عمدتا در زمينه

به عنوان مثال براي پيشبيني توليد ناخالص

پيشبيني و دستهبندي متغيرها در بازارهاي مالي و

داخلي پنج گام به جلو به صورت رياضي ميتوان

پولي و بيشتر به واسطه عدم قدرت کافي مدلهاي

نوشت:

موجود در تبيين و پيشبيني رفتار متغيرهاي اقتصادي

()7

بوده است .براي مثال در پيشبيني قيمت سهام ،نرخ

])X(t+n)=f[x(t),x(t-1),x(t-2),…,x(t-i
for n=1,…,5

مبادله ارز يا درجهبندي اوراق قرضه از اين مدلها

شبکه عصبي خود برگشتي را در شکل ذيل ميتوان

استفاده شده است .در اين مقاله از بين انواع شبکه

نشان داد:
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سري پيشبيني شده

سري زماني توليد

NARNET

ناخالص داخلي

توليد ناخالص داخلي

نمودار .1ساختار شبکه عصبي برگشتي (منبع :نرم افزار )Matlab
تجزيه موجک

13

فواصل کوتاهتر براي ديدن اطالعات با بسامد باال

D
I

تجزيه موجک براي روشن ساختن ساختارهاي

استفاده شود.

پيچيدهاي که در وضعيت تالطم ظاهر ميشوند ،

در اين مدل سيگنال اصلي در طول زمان ،توسط

مانند جريانهاي جوي و نيز به عنوان ابزاري عددي

توابع موجک تغيير مقياس يافته( که در طول زمان

که ميتواند تا حد زيادي از پيچيدگي محاسبات

جابجا ميشوند) ضرب شده و سپس انتگرالگيري

بزرگ مقياس بکاهد؛ استفاده ميشود.

ميشود.

S
f

o
e

()2

يک تبديل موجک داراي ويژگيهاي زير است:
(صادقي و ذوالفقاري)7610 ،

 )7تبديل يک سيگنال به مجموعهاي از
موجکها

 )2ايجاد و ارايه يک مسير براي آناليز نمودن

شکل موجهاي مختلف در دو حوزه زمان
و بسامد
 )6امکان ذخيره نمودن سيگنالها با بازدهي
بهتر نسبت به تبديل فوريه
 )2توانايي تقريب سيگنالها با کيفيتي بسيار
بهتر

خيلي دور فقط اطالعات کلي از شيء بدست
ميدهد و با هر چه نزديکتر شدن به آن ،امکان
مشاهده جزئيات ،فراهم ميگردد؛ تحليل موجک نيز
اين امکان را به وجود ميآورد ،تا از فواصل زماني
طوالنيمدت براي ديدن اطالعات با بسامد پايين و از

www.SID.ir

iv

موجک مادر تغيير

در رابطه باال

مقياسيافته به اندازه  Sو انتقاليافته در زمان ،به

h
c

اندازه  Tميباشد .نتيجه تبديل موجک پيوسته،
ضرايب موجک  Cميباشند که توابعي از مقياس و

r
A

ضريب جابجايي ميباشند .با ضرب کردن هر کدام
از اين ضرايب در موجکهاي مادر تغيير مقياسيافته
و جابجا شده در زمان ،ميتوان موجکهاي
تشکيلدهنده سيگنال اصلي را بدست آورد .پايه

همان طور که نگريستن به يک شيء از فاصله

752

∫

موجک از يک موجک پدر که بيانگر روند اصلي
دادههاست و يک موجک مادر که در جهت توضيح
تمام انحرافات از روند اصلي دادهها استفاده ميشود،
تشکيل ميشود .عبارت مادر به اين دليل به کار رفته
که توابع متفاوت به وجود آمده بر اساس پارامترهاي
انتقال و مقياس ،همگي از تابع پايه (يا مبنا يعني
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موجک مادر) ناشي ميشوند(.پوليکار )7113،اين

دارد ،در حاليکه با تبديل موجک ميتوان در دو

موجکهاي مبنا يکتا نيستند و بسته به کاربرد ،انواع

مقياس زمان و بسامد سري زماني را تجزيه کرد و

گوناگوني را ميتوان انتخاب نمود و اين متنوع بودن

لذا اين مشکل مرتفع مي شود عالوه بر اين با تبديل

موجکهاي مادر باعث تفاوت اصلي و برتري ويژه

موجک ميتوان به پيشبيني و بررسي تغييرات

تبديل موجک بر ساير تبديلها شده است .از

ساختاري ،نويززدايي ،تجزيه مقياسي– زماني

مهمترين موجکهاي مادر ميتوان به موجکهاي

داده هاي مالي و اقتصادي و بررسي روابط علت و

هار ،72دابوچي ،75سيملت ،73کويفلت ،71مير،73

معلولي ميان متغيرهاي اقتصادي پرداخت .در اين

گوسين ،71مورلت 20و شانون 27اشاره کرد .هرکدام از

مقاله از توانايي موجکها در زمينه تجزيه دادهها و

اين موجکها در استفاده خاصي بهترين نتيجه را به

سپس پيشبيني رفتار سري زماني توليد ناخالص

همراه دارند .بنابراين با توجه به کاربرد مورد نياز،

داخلي استفاده ميشود.

D
I

بايستي توجه نمود که از کدام موجک بايستي

S
f

استفاده نمود(.صادقي و ذوالفقاري)7610،

تجزيه سيگنال و دادههاي بسامد باال و بسامد
پايين در آناليز موجک از تقريب سيگنال و جزئيات

 Ψکه از تابع مادر ساخته

آن استفاده ميشود .تقريب سيگنال معموالً از

ميشوند ،موجکهاي دختر  22ناميده شده و از رابطه

مقياسهاي بزرگ و يا مولفههاي با بسامد پايين

کليه توابع پنجره
ذيل بدست ميآيند.

() 6
)

Ψ

Ψ

o
e

در مقياسهاي باال ،موجک بر جزئيات و

تشکيل ميشود .ولي جزئيات سيگنال يا همان
سطوح تجزيهشده ،از مقياسهاي کوچک و يا

iv

مولفههاي با بسامد باال تشکيل شده است .مطابق با
شکل( )2ميتوان مولفههاي بسامد پايين را دوباره از

دو فيلتر پايينگذر و باال گذر عبور داده و ضرايب

h
c

پديدههاي کوتاه مدت تمرکز دارد اما در مقياسهاي

ديگري از تبديل موجک گسسته در سطوح مختلف

پايين ،موجک قادر به تشريح پديدههاي بلند مدت

بسامدي را بدست آورد.

است(.مشيري و ديگران)7631،
اگرچه تحليل موجک ريشه در تحليل فوريه دارد
اما برتري هاي مهمي با تحليل فوريه

26

دارد .از

جمله آنکه تحت تبديل فوريه اطالعات زماني سري

r
A

زماني کامال از بين ميرود و در نتيجه نميتوان
اطالعاتي در مورد هنگام وقوع يک سيکل مشخص
و هنگام ناپديد شدن آن دريافت نمود .اين امر در
مورد سريهاي زماني نامانا ميتواند مشکالتي را
ايجاد کند؛ زيرا در سريهاي زماني نامانا نياز به
بررسي همزمان مقياسهاي زمان و بسامد وجود
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سيگنال

مولفه بسامد پايين
مولفه بسامد باال
تجزيه سطح اول

تجزيه سطح اول

مولفه بسامد پايين

مولفه بسامد باال

D
I

تجزيه سطح دوم

تجزيه سطح دوم
مولفه بسامد باال

S
f

مولفه بسامد پايين

تجزيه سطح سوم

تجزيه سطح سوم

نمودار .2تجزيه سه سطحي يک سيگنال با استفاده از فيلترهاي پايين گذر و باال گذر

o
e

منبع(:عباسي نژاد و محمدي)1331،

پيشبيني توليد ناخالص داخلي

در اين بخش به پيش بيني توليد ناخالص داخلي با
مدلهاي مختلف پرداخته مي شود .براي مقايسه

عملکرد مدلها از معيارهاي ريشه ميانگين مربعات
خطاي پيش بيني ( ) RMSEو ميانگين قدر مطلق
خطاها ()MAEبه صورت زير استفاده شد.
)

( )2

∑

(

√

و
()5

|

|

∑

پيشبيني توليد ناخالص داخلي با مدل ARIMA

iv

در مدلهاي سريزماني از نوع باکس-جنکينز که

از نظر تکنيکي به روششناسي  ARIMAشهرت

h
c

يافته است ،متغير مورد بررسي با استفاده از مقادير

گذشته و جمالت خطاي استوکاستيک توضيح داده
ميشود.

r
A

روششناسي باکس -جنکينز ،شامل چهار مرحله
تشخيص ،تخمين ،کنترل تشخيصي و پيشبيني
است( .گجراتي )7613،22اگر متغير مورد نظر مانا
نباشد ،ابتدا بايد آن را تبديل به يک سري زماني مانا
نمود و سپس آن را مدلسازي نمود .آزمون مانايي

که در آن  :Tاندازه کل نمونه (دادههاي داخل

براي جلوگيري از رگرسيونهاي کاذب صورت

نمونه و خارج نمونه)؛  : T1اولين مشاهده خارج از

ميگيرد .براي مانا نمودن متغيرها به ناچار بايستي از

نمونه؛  : Ft,sپيشبيني sگام جلوتر متغير در زمان t؛

تفاضل متغيرها استفاده نمود .به طور خالصه در اين

 :Ytمقدار واقعي متغير در زمان  tمي باشند.

روش بعد از اطمينان از مانا بودن متغير مورد نظر و
يا به عبارت ديگر بعد از تعيين درجه مانايي متغير

754
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مورد بررسي با توجه به توابع خودهمبستگي 25و

وجود نداشته باشد .نتايج اين پيشبيني در جدول

خودهمبستگي جزئي 23و توجه به اصل صرفهجويي

نشان داده شدهاست.

که از معيارهاي شوارتزبيزين ،21آکائيک
کوئين

21

23

و حنان

پيش بيني توليد ناخالص داخلي با مدل شبکه

استفاده ميشود .مرتبه مدل را شناسايي

عصبي

نموده و به تخمين آن پرداخته ميشود .بعد از

در مطالعه حاضر براي پيشبيني سري زماني

تخمين مدل و تثبيت آن به عنوان مدل نهايي اقدام

توليد ناخالص داخلي از نوعي شبکه عصبي يعني

به پيشبيني مدل ميگردد.

شبکه عصبي خود توضيح غيرخطي)NARNET(60

آزمون ريشه واحد براي توليد ناخالص داخلي

استفاده مي شود NARNET .يک شبکه برگشتي يا

فصلي نشان ميدهد که اين داده در سطح ،نامانا

پسخور است ،که توضيح کامل آن در بخش معرفي

ميباشد(.نتايج آزمون در قسمت ضميمه آمده است).

مدل شبکه عصبي داده شد .علت انتخاب اين نوع

پس از مانا کردن آن با يک بار تفاضلگيري براي

مدل شبکه عصبي استفاده صرف آن از مقادير گذشته

انتخاب مدل بهينه براي پيشبيني ،از معيارآکايک

متغير براي پيشبيني است که خود ،امر پيشبيني را

استفاده شده است.

آسانتر ميسازد.

D
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شبکه با استفاده از الگوريتم معمولي لونبرگ

 -3نتايج پژوهش

مارکواردت 67آموزش داده ميشود .همچنين براي
اليههاي پنهان تابع فعالسازي سيگموئيد 62و براي

براي پيشبيني ابتدا از دادههاي فصل اول 7631

تا فصل سوم  7633استفاده کرده و سپس به
پيشبيني خارج از نمونه تا پنج گام به جلو يعني

v
i
h

نرونهاي اليه خروجي نيز از تابع فعالسازي
خطي

66

استفاده شدهاست .تعداد اليه پنهاني 3و

فاصله از فصل چهارم  7633تا  7631ميپردازيم.

تعداد وقفه تاخيري 6انتخاب شد .نسبتهاي

دليل استفاده از پيشبيني نوع گام به گام ،آن است که

آموزش ،آزمايش و ارزيابي به ترتيب75 ،75 ،10 ،

گرچه يک مدل امکان دارد در چند گام اول ،نسبت

ميباشد .شبکه پس از آموزش با لوپ بسته 62و

به مدل ديگري از قدرت پيشبيني بااليي برخوردار

براي پيشبيني پنج گام به جلو از فصل

باشد اما در مجموع پنج گام ممکن است اين برتري

چهارم 7633تا فصل چهارم  7631استفاده شد.

c
r

جدول .1نتايج پيشبيني پنج گام به جلو با
مدل

ARIMA

پيشبيني (گام يا فصل)

درجه
AR

درجهMA

مدل ARIMA

مقدار واقعي

مقدار پيشبيني

(ميلياردريال)

(ميليارد ريال)

A
MAE

RMSE

يک گام به جلو

5

5

121489.0

122425.0

936

936

دو گام به جلو

5

5

124232.0

123332.2

917.9

918

سه گام به جلو

5

5

153058.0

150477.4

1472.1

1667.8

چهار گام به جلو

5

5

135611.0

137355.0

1540.1

1687.2

پنج گام به جلو

5

5

129273.0

127749.0

1536.8

1655.8

منبع :محاسبات تحقيق
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D
I

نمودار .3بهره وري شبکه آموزش داده شده (منبع :محاسبات تحقيق)

مدل شبکه عصبي

S
f

جدول .2نتايج پيشبيني پنج گام به جلو با مدل شبکه عصبي
مقدار

واقعي(ميلياردريال)

مقدار پيشبيني

تعداد وقفه

تعداد اليه

(ميليارد ريال)

تاخيري

پنهاني

o
e

6

3

211.6

6

3

974.5

1237.6

6

3

3161.5

4466.4

6

3

2416.5

3869.1

3

2383.1

3603.9

يک گام به جلو

121489.0

دو گام به جلو

124232.0

سه گام به جلو

153058.0

چهار گام به جلو

135611.0

135792.4

پنج گام به جلو

129273.0

127023.5

121277.4
125969.4
145522.4

v
i
h
6

MAE

RMSE
211.6

منبع :محاسبات تحقيق

c
r

همانطور که در شکل ( )6مشاهده ميشود ،ميزان

تجزيه ميشود که سطح تقريب آن به صورت يک

بهرهوري شبکه آموزش اجرا شده تقريباً 0/11

خط تقريباً راست دربيايد؛ (در اين مقاله ،سري زماني

ميباشد که نشان دهنده کارايي باالي سيستم براي

توليد ناخالص داخلي تا سه سطح تجزيه گرديده

پيشبيني دادههاي مذکور ميباشد .مقادير پيشبيني

است ).پس از آن سري هموار شده با استفاده از يک

شده  ،در جدول ذيل مشاهده ميشود.

مدل  ARIMAپيشبيني ميشود .در اين جا سري

A

زماني به يک سطح تقريب يا روند و سه سطح
پيش بيني توليد ناخالص داخلي با مدل موجک-

جزئيات يا سه سيکل با بسامدهاي مختلف تجزيه

 – ARIMAشبکه عصبي

شده است .تقارن هر کدام از سيکلها ميتواند نشان

اين نوع پيشبيني ،در واقع تلفيقي از تبديل

دهنده رفتار خطي و عدم تقارن آنها بيانگر رفتاري

موجک ،شبکه عصبي و مدل  ARIMAاست .بدين

غيرخطي باشد .بنابراين سيکل متقارن با مدل خطي

صورت که ابتدا سري زماني توليد ناخالص داخلي

 ARIMAو سيکل نامتقارن نيز با مدل غيرخطي

فصلي ،با استفاده از موجک سيملت  ،2تا سطحي

شبکه عصبي پيشبيني ميشود .پيشبيني نهايي،
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مجموع پيشبينيهاي سطوح تجزيه شده و سطح
تقريب است.

طبيعي است که سري توابع جزئيات مانا بوده و
نياز به تفاضلگيري ندارد .در شکل 5سري هموار

موضوع تقارن سيکلها خود مبحث مهم و

شده و توابع جزئيات نشان داده شدهاست.

گستردهاي است که نگارنده مقاله ،در تحقيقي
جداگانه به اين موضوع پرداخته که تنها به ذکر نتايج

جدول .3بررسي رفتار سيکلي سري زماني توليد
ناخالص داخلي

آن تحقيق بسنده ميشود.
بنابراين سري هموار شده (روند) و سطح اول و

سيکل هاي تجزيه شده

دوم سيکل تجزيه شده به دليل رفتار متقارن ،با مدل

با موجک بر اساس

 ARIMAپيشبيني ميشود .مزيت انجام اين کار،

شدت بسامد

D
I

اين است که مدلهاي  ARIMAدر پيشبيني
سريهاي خطي ،قدرت بااليي دارند و در نتيجه

(D1بسامد باال)

S
f

سطح تقريب و سيکلهاي متقارن اول و دوم را با

(D2بسامد متوسط)

دقت بااليي پيشبيني ميکنند .سطح سوم سيکل
تجزيه شده نيز به دليل رفتار نامتقارن با مدل شبکه
عصبي پيش بيني ميشود.

( D3بسامد پايين)

o
e
سري اصلي

سرعت تغييرات

عمق تغييرات

تقارن تاييد

تقارن تاييد

ميشود.

ميشود.

تقارن تاييد

تقارن تاييد

ميشود.

نميشود.

تقارن تاييد

تقارن تاييد

نميشود.

نميشود.

منبع :محاسبات تحقيق

iv

تبديل موجک
سطح هموار شده

تقارن در

تقارن در

h
c

توابع جزئيات متقارن

ARIMA

r
A

توابع جزئيات نامتقارن

شبکه عصبي
جمع دو مولفه

پيشبيني سري اصلي

نمودار .4مراحل پيشبيني با مدل تلفيقي موجک  - ARIMA -شبکه عصبي
منبع :محاسبات تحقيق
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D
I

S
f

o
e

v
i
h

نمودار . 5سري زماني توليد ناخالص داخلي و تجزيه 3سطح آن با موجک سيملت. 4
منبع :محاسبات تحقيق

c
r

موجک سميلت داراي ويژگيها و مزايايي

آزمون ريشه واحد براي سري تقريب(سطح

ميباشد که انتخاب آن را توجيهپذير ميسازد .اين

هموارشده) نشان ميدهد که اين سري در سطح و

A

موجک و انتخاب آن يک انتخاب حد وسط است.

تفاضل اول نامانا ميباشد .ولي در تفاضل مرتبه دوم

چرا که به طور منطقي ،موجکي باريک و نسبتا

مانا خواهد بود.

هموار و تقريبا متقارن است و داراي درجه متوسطي

براي انجام پيشبيني ابتدا از دادههاي فصل اول

از انعطاف پذيري ميباشد( .رمزي و لمپارت،65

7631تافصل سوم 7633در مدل استفاده کرده و

 )7113عالوه بر آن ،در مدل رمزي و لمپارت نيز که

سپس به پيشبيني خارج از نمونه تا پنج گام به

رابطه درآمد و مصرف براساس تجزيه موجک

جلواز فصل چهارم  7633تا فصل چهارم 7631

بررسي شده نيز به همين داليل اشاره و از آن به

ميپردازيم .مدل بهينه براي پيشبيني سطوح مختلف

عنوان يک موجک با ويژگيهاي کيفي خوب ياد

در جدول ذيل آورده شده است.

شده است.
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جدول .4مدلهاي بهينه براي پيشبيني سطوح مختلف

سري زماني توليد ناخالص داخلي است .شبکه با

تجزيه شده

استفاده از الگوريتم معمولي لونبرگ مارکواردت

سطح تجزيه

الگوي

نوع مدل

شده

رفتاري

پيشبيني

خطي

ARIMA

سطح تقريب
(روند سري)
سطح اول
(چرخههاي با
بسامد باال)

ويژگيهاي مدل

آموزش داده ميشود .همچنين براي اليههاي پنهان
تابع فعالسازي سيگموئيد و براي نرونهاي اليه

)ARIMA(5,2,3

خروجي نيز از تابع فعالسازي خطي استفاده
شدهاست .تعداد اليه پنهاني 20و تعداد وقفه تاخيري

تقارن

ARIMA

چرخهاي

)ARIMA(3,0,3

 3انتخاب شد.

ارزيابي به ترتيب 75 ،75 ،10 ،ميباشد .شبکه پس از

تقارن

آموزش با لوپ بسته و براي پيشبيني پنج گام به

D
I

سطح دوم

چرخهاي در
سرعت

تغييرات

سطح سوم

(چرخههاي با
بسامد پايين)

ARIMA

( )NARNET

منبع :محاسبات تحقيق

جلو از فصل چهارم 7633تا فصل چهارم7631

)ARIMA(4,0,3

استفاده شد.

S
f

عدم تقارن شبکه عصبي
چرخهاي

نسبتهاي آموزش ،آزمايش و

تعداد وقفه

ميزان بهرهوري شبکه آموزش اجرا شده تقريبا

تاخيري2:

 0/11ميباشد که نشان دهنده کارايي باالي سيستم

تعداد اليه

براي پيشبيني دادههاي مذکور ميباشد .پس از

o
e
پنهان75:

مدل شبکه عصبي براي پيشبيني سطح سوم

توابع جزئيات ،همان مدل گفته شده براي پيشبيني

پيشبيني مجموع توابع جزئيات با شبکه عصبي ،و
سري تقريب با مدل خطي  ،ARIMAمقادير

iv

پيشبيني شده را در جدول ذيل مشاهده ميکنيم.

h
c

r
A

نمودار .1بهره وري شبکه آموزش داده شده مجموع توابع جزئيات
منبع :محاسبات تحقيق
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جدول .5پيشبيني سطح تقريب و مجموع توابع جزئيات توليد ناخالص داخلي
مدل تلفيقي

پيشبيني

پيشبيني

پيشبيني سطح پيشبيني سطح پيشبيني سطح سطح سوم
تقريب با مدل اول با مدل دوم با مدل با مدل شبکه
ARIMA

ARIMA

ARIMA

عصبي

مقدار
پيشبيني

مقدار واقعي

نهايي

(ميلياردريال)

MAE

RMSE

يک گام به جلو

131070.8

-9665.42

593.4718

361.1278

122360

121489

870.9

870.9

دو گام به جلو

133214.9

-7332.18

442.8285

-1013.03

125312.5

124232

975.7

981.3

سه گام به جلو

134640.3

17183.85

536.3839

-1704.09

150656.4

153058

1451

1601.4

چهار گام به جلو

137242.3

-1189.01

5253.157

-4021.93

137284.5

135611

1506.6

1619.7

پنج گام به جلو

138057.8

-3383.83

-126.268

-5574.07

128973.6

129273

1265.1

1454.9

D
I

منبع :محاسبات تحقيق

S
f

با جمع جبري سري پيشبيني شده تقريب و

دسترسي پيدا کرده و در نتيجه الگوي رفتاري سري

سريهاي پيشبيني شده توابع جزئيات ،توليد

زماني را مشخص نمود .همانطور که از نتايج تحقيق

ناخالص داخلي پيشبيني شده با مدل تلفيقي بدست

پيداست در پيش بيني يک گام ،مدل شبکه عصبي

o
e

ميآيد .مقدار پيشبيني نهايي در جدول  5آورده شده
و با شاخص MAEو  RMSEارزيابي شدهاند.
 -4نتيجهگيري و بحث

طبق جدول ذيل ،مدل تلفيقي در پيشبينيهاي

بهينه بوده است (داراي کمترين  RMSEو MAE

ميباشد)  .در پيشبيني دو گام مدل  ARIMAو از
پيش بيني سه گام تا پنج گام به جلو مدل تلفيقي

iv

پيشنهادي عملکرد بهتري داشته است .به نظر ميرسد

که استفاده از روشهايي که شبکه عصبي را با تبديل

h
c

سه گام  ،چهار گام و پنج گام به جلو از مدل خطي

موجک ترکيب ميسازد ،روشي مناسب براي

و شبکه عصبي خودتوضيح غيرخطي کارايي بهتري

پيشبيني توليد ناخالص داخلي است .به نظر مي

داشته است .علت اين امرآن است که سري توليد

رسد علت احتمالي بهينه نبودن مدل پيشنهادي

ناخالص داخلي در واقع حاصل فعاليتهاي اقتصادي

درگامهاي اول و دوم نسبت به مدلهاي رقيب ،نوع

در دورههاي زماني -مقياسي متفاوتي است؛ چرا که

موجک به کار رفته در تبديل ،نوع فيلترها و يا

حرکت ادوار تجاري ،چيزي جز مجموع اين

مناسب نبودن نوع آموزش سريهاي مولفه باشد.

مولفههاي مجزا که در افقهاي زماني متفاوت نمايان

چرا که اين پارامترها ميتوانند تاثيرات بسزايي روي

ميشوند؛ نيست .هرکدام از اين مولفههاي مجزا که

عملکرد مدل داشته باشند .در کل به نظر ميرسد

هم بسامد و هم مقياس زماني متفاوتي با هم دارند

پس از مدل پيشنهادي ،به دليل تقارن کلي سري

داراي رفتارهاي متفاوت هستند که با يک مدل خطي

زماني توليد ناخالص داخلي ،مدلهاي خطي

يا غير خطي خاصي نميتوان به خوبي الگوي

ميتوانند عملکرد بهتري نسبت به شبکه هاي عصبي

رفتاري آنها را پيشبيني کرد .اما با ابزار موجک

داشته باشند .در پايان پيشنهاد ميشود محققين بعدي

ميتوان به اطالعات و اليههاي پنهان سري زماني

با استفاده از اين مدل ،ولي با موجکهاي ديگر و يا
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با شبکههاي مختلف عصبي به پيشبيني توليد

*

صادقي،ح و ذوالفقاري،م)7610(.مباني مدلهاي

ناخالص داخلي پرداخته و آن را با ديگر مدلهاي

پيشبيني در علوم اقتصادي،چاپ اول،انتشارات

پيشبيني مقايسه کنند تا بتوان به يک مدل بهينه در

نور علم،تهران223،ص.

اين زمينه رسيد.

*

عباسي نژاد،ح ومحمدي،ا()7633پيشبيني نرخ
ارزبااستفاده ازشبکههاي عصبي و تبديل موجک.
نامه اقتصادي30ج،2ش)7633(،7؛.22-71

جدول .1مقايسه مدلهادر گامهاي مختلف پيشبيني بر
اساس شاخصهاي  RMSEو
مدل
پيشبيني

مدل اول

D
I

مدل دوم
مدل

يک گام به جلو شبکه عصبي
دو گام به جلو مدل

پيشنهادي
مدل

پيشنهادي

مدل

پيشنهادي

ARIMA

چهار گام به

مدل

مدل

جلو

پيشنهادي

ARIMA

مدل

مدل

پيشنهادي

ARIMA

پنج گام به جلو

منبع :محاسبات تحقيق

مدل

*

( ،) ANNپژوهشهاي اقتصادي ايران ،شمارة 72
*

شبکه عصبي
شبکه عصبي

*

مشيري ،س .پاکيزه،ک .دبيريان ،م و جعفري
،ا( ،)7631بررسي رابطه ميان بازدهي سهام و

o
e

شبکه عصبي

گجراتي،د ( ،)7633مباني اقتصادسنجي ،ترجمه:
حميد ابريشمي ،تهران :انتشارت دانشگاه تهران.

تورم با استفاده ازتجزيه و تحليل موجک در

شبکه عصبي

بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه پژوهش هاي

v
i
h

اقتصادي ايران ،ش55- 12 ،22.

*

منهاج ،م (. )7611مباني شبکه هاي عصبي
مصنوعي .انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبير،
ص.175
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